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Vývoj bezpečnostní situace
v teritoriu PČR Obvodní oddělení Skuteč
Obdrželi jsme zprávu npor. Ladislava
Stříteského o vývoji bezpečnostní situace
v teritoriu PČR Obvodní oddělení Skuteč za
rok 2006.
V úvodu této zprávy je uveden statistický
přehled o vývoji trestné činnosti a porovnání
trestních činů a přestupků podle jednotlivých
roků v teritoriu PČR Obvodní oddělení Skuteč.
Rok
2003
2004
2005
2006

trestných činů
248
245
207
279

přestupků
283
283
274
315

Z této tabulky je patrné, že v roce 2006 došlo
k nárůstu trestné činnosti oproti roku 2005, je
to způsobeno několika faktory. Mimo jiné i
tím, jak které osoby momentálně napravují
svoje prohřešky ve výkonu trestu odnětí
svobody a podobně. Po OO Chrudim je
v našem teritoriu největší počet všech případů
v okrese. U nás však nebyla zaznamenána
trestná činnost motivovaná národnostní či
rasovou
nesnášenlivostí.
Nedošlo
zde
k žádnému případu vraždy, nebo pokusu o ní.
Je zaznamenán jeden případ loupežného
přepadení pracovnice prodejny odnášející
tržbu. Na úseku mravnostní trestné činnosti
bylo prošetřováno několik případů pohlavního
zneužívání mezi osobami které se znali a
docházelo k nim vždy v soukromí. Největší
podíl má tradičně majetková trestná činnost.
Byla zaznamenána celá řada vloupání do
motorových vozidel s odcizením především
autorádií, nářadí, mobilů, peněz a jiných

cenností, které rozumný člověk nenechává ve
vozidle jako ve výkladní skříni. Došlo i
k nárůstu vloupání do garáží. Kradou se i
peněženky s platebními kartami. V mnoha
případech je PIN napsán majitelem přímo na
kartě. I přes tato negativa je možno
bezpečnostní situaci v teritoriu považovat
v roce 2006 za vcelku přijatelnou a již několik
let stabilizovanou.
V další části zprávy jsou podrobně uváděny
bezpečnostní situace v jednotlivých částech
služebního obvodu. Jedná se o Skuteč, Lůži,
Proseč, Zderaz, Perálec, Nové Hrady, Řepníky,
Předhradí,
Prosetín,
Tisovec,
Vrbatův
Kostelec, Hroubovice, Hlubokou, Bor u
Skutče, Mrákotín a Střemošice. V katastrálním
území obce Leštinka se struktura páchané
trestné činnosti proti předchozímu období
nezměnila. Nutno však říci i že se nepodařilo
zjistit pachatele vloupání do skladu u
rekreačního objektu a několik drobných
krádeží a také případ založení černé skládky
v objektu lomu v katastru obce. Zásadní
problémy nebylo nutno ze strany PČR OO
Skuteč v obci Leštinka řešit.
Mimo tyto uvedené případy dochází v celém
teritoriu k páchání celé řady přestupků, které
jsou řešeny v blokovém řízení a nebo jsou
oznamovány příslušným správním orgánům
k projednání.
Problematika dopravní nehodovosti v teritoriu
PČR Obvodní oddělení Skuteč je také na
přijatelné úrovni. Počet dopravních nehod je
v podstatě stejný a jejich následky je možno
srovnat s předcházejícím obdobím.
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Čištění karetkových jezů
Letošní zima byla velice mírná. Ani nejstarší
obyvatelé Leštinky, kterým je přes osmdesát
let, takovouto zimu nepamatují. O takovémto
průběhu zimy nejsou ani písemné záznamy
meteorologů v Praze Komořanech. Trochu
sněhu napadlo a hned roztálo na dušičky,
vánoční svátky byly bez sněhu. Leden, únor i
část března byly bez sněhu s teplotami těsně
pod nulou. Poslední záchvěv zimy se projevil
napadnutím cca 25 cm sněhu 20.3.2007. tento
sníh začal však tát hned v pátek 23. 3.2007. Do
sněhu pršelo a tak vlastně proběhlo jarní tání.
Potok Žejbro se jen mírně zvedl a hladina
sahala cca 20 až 25 cm nad dřevěnými
karetkami jezů .V loňském roce bylo

provedeno vyčištění naší nádrže od bahna a
všech naplavenin. Na podzim však došlo k
postupnému naplavení spláchnuté ornice,
opadaného lupení a ulomených větví. Voda
ztmavla a začala zapáchat probíhajícím tlením.
Po dohodě s paní Jeřábkovou z Povodí Labe
byla stanoveným pracovníkem – starostou
obce provedena manipulace s oběma jezy.
Nejprve byl otevřen jez v majetku Povodí
Labe. Po odtoku vody a poklesu hladiny byl
otevřen jez v majetku obce Leštinky. Poklesem
hladiny a přitékající vodou došlo k pročištění
vod. Průběh otevírání je na fotografiích,
kterými byl zdokumentován. Po opadnutí vody
budou karetky uzavřeny.

Naši jubilanti
V měsíci únoru 2007 oslavili naši spoluobčané
***
významné kulaté nebo životní výročí:
***
Všem srdečně blahopřejeme.

Pavel Pavlus
Jaroslav Zach

60 let
81 let

Sousedské vztahy v obci.
V současné době obecní úřad zaznamenal
několik případů vandalizmu. Jedná se o
vzájemné vyřizování si účtů mezi sousedy.
Přitom nikdo nemá proti druhým jednoznačné
důkazy, které by bylo možno předložit
přestupkové komisi ve Skutči k řešení.
Nechceme zde nikoho jmenovat ani nemáme
čas prověřovat, kdo má v jednotlivých sporech

pravdu. Jsme na tomto světě chvíli a je
zbytečné si život znepříjemňovat. Nebylo by
lepší se nad to všechno povznést a usmířit se ?
Každý má plno svých starostí a problémů, proč
si dělat ze života peklo jako ve filmu „Zítra to
roztočíme drahoušku“. Každá akce budí
protiakci a stále platí : „ Kdo jinému jámu
kopá sám do ní padá“
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Informace o zániku povolení a k odběru vod k 1.1.2008
Z MěÚ Chrudim byly zaslány doplňující
informace. V únorovém čísle Zpravodaje jsme
vás informovali o obecných zásadách, jak je
popsalo ministerstvo a jsou uvedeny ve vodním
zákoně.
Jako nejdůležitější je datum zhotovení stavby
studny (vrtu, zářezu). Pokud byla postavena před
1.1.1955 a splňuje podmínky pro zdroj určený
pro individuelní zásobování domácností pitnou
vodou, pak se odběr vody považuje za povolený
ze zákona (není třeba mít listinné povolení od
úřadu.) a takovéto povolení nezaniká.
K odběrům z jakýchkoliv zdrojů podzemních
vod postavených po 1.1.1955 musí být vždy
listinné povolení vodoprávního úřadu.
Povrchové vody (z potoka, rybníku) lze na
vlastní nebezpečí odebírat bez povolení úřadu
jen v případě, že se k odběru nevyužívá zvláštní
technické zařízení (např. ruční čí elektrické
čerpadlo, vodní trkač). V ostatních případech je
třeba vždy povolení úřadu.
Za vypouštění odpadních vod se považují
veškeré vody vzniklé z provozu domu (z WC,
sprchy, umyvadel, praček, kuchyně) mimo
znečištěných srážkových vod. K vypouštění
odpadních vod ( vždy musí být veškeré odpadní
vody předčištěny) do vod povrchových (potok,
rybník) nebo podzemních (pomocí vsakovací
jámy, trativodu) je nutné vždy povolení úřadu.
Povolit vypouštění odpadních vod do
podzemních vod, tj. do půdních vrstev, je možné
jen ve vyjímečných, zdůvodněných případech,
kdy jsou vody předčištěny (čistírny odp. vod
s pískovou filtrací), a pouze pro jednotlivé
rodinné domy a stavby pro rekreaci. Musí být
vždy přiloženo k žádosti hydrogeologické
posouzení.

Žumpa je nepropustná bezodtoková nádrž
sloužící k akumulaci odpadních vod. Odpady ze
žumpy se vyváží a nezávadně likvidují. Žumpa
neslouží k čištění odpadních vod a nesmí být
opatřeny ani odtokem či přepadem.
Septik je zařízení k čištění odpadních vod, je
opatřen odtokem. Starší byly dvoukomorové,
novější jsou tříkomorové (tzv. biologické), mají
účinnost čištění cca 30%. Po roce 1954 musely
být odpadní vody předčištěny, pokud byly dále
vypouštěny do povrchových, nebo spodních vod.
To platí stále. Konkrétní dotazy zodpoví
vodoprávní úřad nebo telefonní info linka
800 101 197.
O povolení k odběru vody lze žádat v území
obvodu obce s rozšířenou působností Chrudim
tyto úřady: MěÚ -Třemošice, H. Městec,
Chrudim, Nasavrky, Chrast a Skuteč.
O povolení je nutno požádat včas, aby bylo
pravomocné do termínu 1.1.2008. Řízení trvá
min. 3 měsíce.
V případě kdy se stavební povolení nedochovalo
(platí pro studně před rokem 1955) je třeba
pořídit dokumentaci (paspart) a požádat úřad o
jeho ověření. K tomu se dává i čestné prohlášení,
že studeň byla vybudována před rokem 1955.
Tiskopisy pro odběr a vypouštění vod jsou
k dispozici na OÚ Leštinka. Zajistili jsme pro
občany Leštinky i kopie katastrální mapy
Leštinky a mapy turistické, kam se ke každé
žádosti zakreslí studna nebo septik atd.
Vyjádření hydrologa je možno pro naše občany
zajistit společně podle počtu zájemců. Máme
zlevněnou nabídku z Chrudimi za cca 500 Kč za
studeň.
Po dohodě je možno získat tyto dokumenty i
v naší
prodejně
u
paní
Vrchlavské.

Muzikál Angelika
Na zasedání Mikroregionu Ležáky jsme byli
informováni o pořádání zájezdu do Prahy na muzikál
Angelika, který se koná 22.6.2007. Je to pátek
v 18.00 hodin. Vstupné na představení je 499 Kč.
Doprava autobusem bude do Prahy stát asi cca 200
Kč, podle počtu zájemců, případně se peníze budou

vracet. Odjezd bude zajištěn z Dřeveše ve 14 až 15
hodin odpoledne. Zájemci se mohou hlásit na
telefoním čísle 602 936 472 do konce března , aby se
mohly zamluvit lístky na představení v požadovaném
počtu.
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Z obecního zastupitelstva.
Byla prováděna další měření a lokalizace
poruchy na vodovodním řádu v majetku obce
Leštinka. Voda byla postupně uzavírána na hlavní
větvi i k jednotlivým odběratelům. K lokalizaci
závady byla použita měřící technika a znalosti
proutkaře. Nakonec bylo toto úsilí korunováno
úspěchem. Po výkopových pracích se podařilo najít
závadu na potrubí před domem Jarých, nedaleko již
jednou prováděné opravy. Otvorem velikosti cca
5mm stříkal pramen vody a odtékal přímo do
potoka. Po opravě za přispění techniky a
spoluobčanů klesla denní spotřeba vody z 21 na cca
14 m³.
Za výpadky a znečištění v dodávce vody
při zjišťování a odstraňování úniku se občanům
omlouváme.
Starosta a účetní obce se zúčastnili
v Pardubicích školení ověřování shody opisu nebo
kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Obec
následně zažádá o možnost poskytování této služby
našim občanům. Obdržení povolení bude po vyjití
nového věstníku MV.
Byly zpracovány a odeslány všechny
uzávěrky a výkazy za loňský rok. Zároveň proběhla
příprava na kontrolu hospodaření obce za rok 2006.
Dne
22.2.2007
proběhla
kontrola
hospodaření za rok 2007 Krajským úřadem

Pardubického kraje. Přijelo pět pracovníků. Dříve
jezdil jeden, až dva pracovníci. Zjištěné tři
nedostatky budou projednány na veřejném zasedání
zastupitelstva.
Byl zpracován posudek na pana Tomka
trvale hlášeném na obecním úřadě.
Brigádnicky, za minimální náklady byla
zajištěna likvidace pařezu po kaštanu na návsi.
Jednalo se o odkopání zeminy a odřezání pařezu
motorovou pilou. Původní nabídka na odfrézování
za cca 8000Kč panem Sokolem nebyla využita.
Byli jsme upozorněni na nebezpečné
stromy u elektrické přípojky pro obec. Při větru
zasahují větve do drátů a hrozí případné poškození
vedení VN k transformátoru. Projednáváno skácení
nakloněných stromů SDH, kteří to však odmítli
zajistit vzhledem k nebezpečí spadnutí stromů na
vedení. Dále jednáno s firmou pana Sokola. Návrh
na kácení činil 7000Kč + přítomnost techniky na
držení a stažení nakloněných stromů. Cena se zdá
být vysoká. Hledány další možnosti jak kácení
zajistit.
Pan Cepl Vladimír nabídl, že provede
skácení levněji. Část nákladů bude splacena
prodejem dřeva, s čímž majitelka souhlasí. Část
nákladů nabízí uhradit i pan Kroupa skácením a
odprodejem jeho stromů v okolí.

Mikroregion Ležáky
Ve
středu
13.3.2007
proběhlo
zasedání
Mikroregionu Ležáky. Na programu byly výsledky
kontroly hospodaření a vstup města Skutče do
mikroregionu..
Stav účtu je cca 18 000 Kč. Kontrola hospodaření
neshledala zásadních nedostatků. Byl schválen
výsledek přezkoumání bez výhrad.
Na jednání byl přítomen starosta Skutče. Z pověření
zastupitelstva Skutče projednával možnost vstupu
města do našeho mikroregionu.
Skuteč má celkem 12 obcí. Vyplatilo se jim být
samostatnými, uměly využít šancí a investovaly do
všech oblastí jak ve městě tak v okolních vesnicích.
Pardubický kraj však pro získání dotací z EU bude
trvat na svazcích obcí. Město Skuteč nabízí
spolupráci našemu mikroregionu. V současné době
již spolupracují s Toulovcovými Maštalemi, kde
podali projekt za 1 milion korun na jeho propagaci.
Cílem je vytvořit protiváhu všem ostatním
mikroregionům jako je Hlinecko, Chrudimsko atd.
Jako hlavní body spolupráce vidí propagaci území,
udržení zaměstnanosti v našem regionu a princip
spolupráce rovný s rovným. Pokud bude některý
z členů mikroregionu mít nový program, bude

Skuteč podporovat tyto projekty. Skuteč má jedinou
podmínku spočívající v podání žádosti na
přejmenování
Mikroregionu
Ležáky
na
Mikroregion Skutečsko –Ležáky. Skuteč chce být
pro tuto oblast centrem kultury, pořádat divadelní
představení, hudební slavnosti a sportovní vyžití
občanů. Podporují i rozvoj školství a péčí o seniory.
O vstupu Skutče do mikroregionu bylo
rozhodováno tajným hlasováním. Každý zástupce
obcí Mikroregionu Ležáky napsal na lístek svoje
vyjádření. Výsledek hlasování přednesl předseda
Mikroregionu Ležáky Ing. Ledl. Jeden hlas se
zdržel, jeden byl proti vstupu a sedm hlasů bylo pro
vstup Skutče do Mikroregionu Ležáky. Starosta
Skutče všem poděkoval a pozval všechny starosty
obcí na zahájení hudebních slavností ve Skutči.
Na závěr jednání požádal starosta obce Leštinky o
pomoc Mikroregionu Ležáky při zajištění dopravní
obslužnosti pro jednotlivé obce o sobotách a
nedělích. Některé vlaky byly večer vypuštěny a
občané se z Pardubic nemohou o sobotách a
nedělích dostat domů ze sportovních utkání, kina či
zaměstnání. Bylo odsouhlaseno podání žádosti za
celý Mikroregion Ležáky na Pardubický kraj.

